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البرمجة التمفزيكنية في القنكات الجزائرية الخاصة في ظؿ تشريعات 2014
أ /آيت قاسي ذىبية

جامعة األغكاط  -الجزائر

اؿممخص:

البرمجة التمفزيكنية مف المياديف التي تكتسي أىمية قصكل بالنسبة لمقائميف عمى إعداد الشبكات البرامجية
لمقنكات التمفزيكنية ،في سباقاتيا المحمكمة لرفع نسب المشاىدة ،كتكسيع حصصيا مف سكؽ اإلشيار ،في الكقت

الذم تنبأ فييا خبراء في اإلعبلـ بأف التمفزيكف بفعؿ الثكرة التكنكلكجية ،كمتطمبات السكؽ العالمية ،يشيد نيايتو

ككسيمة ،في حيف َّ
أف التمفزيكنات العربية بما فييا الجزائر ال تزاؿ تخطك خطكاتيا األكلى في المجاؿ ،خاصة مع
حداثة عيدىا بالقنكات التمفزيكنية الخاصة  .نحاكؿ ىنا التعرؼ عمى االطار التشريعي لمقنكات التمفزيكنية الجزائرية
الخاصة ،مع رصد الحدكد القانكنية التي كضعيا لعممية البرمجة التمفزيكنية  ،كالتي عمى اساسيا تحدد نقاط
االلتقاء كاالختبلؼ مع سابقاتيا العمكمية .

Abstract:

Televisional programming is, actually, from the most important domain regarding those are
attending for preparing the programmes’ networks for channels in their feverish competitions to raise
the percentages of watching and augment their interests in the advertisement market, although experts
specialist in information sciences have expected that the television is coming to an end as a medium
able to do that because of the technological revolution and the international market’s requirements.
When on the other hand, the Arabic televisions, including the Algerian one, are still at the beginning
of the way especially because of it’s a new dealing with private channels. Connecting with this optic,
our study seeks defining the legislative’s basicsof televisional programming about private channels
and how they are adapted with the new media lawand the Audiovisual activity 2014 in Algeria, our
object is to find the difference characteristics, between the private channels and the old public
television

مقدمة:
إف الحديث عف التمفزيكف الخاص في الجزائر ،يضعنا أماـ العديد مف االشكاليات المتعمقة
ٌ
بالظركؼ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية،التي سمحت بفتح المجاؿ لمسمعي البصرم في الجزائر،

كالتأسيس القانكني ليذا المشيد "حديث الكالدة"  ،باإلضافة الى خصكصياتو المينية مقارنة بالتمفزيكف

أف ما ييمنا ىنا،ىك معرفة المكانة
العمكمي ،الذم ظؿ لعقكد حك انر عمى النظاـ الحاكـ في الجزائر ،غير ٌ
أك المكقع القانكنيممبرمجة التمفزيكنية في القنكات التمفزيكنية الخاصة ،عمى اعتبار أنيا اىـ خطكة في
العمؿ التمفزيكني ،كعمى اساسيا يمكف تحديد فركقات المضاميف ،كطبيعة المعالجة لمختمؼ المكاضيع

كالقضايا الكطنية كالدكلية بينيا كبيف التمفزيكف الحككمي ،خاصة كأننا اماـ تجربة سمعية بصرية فتية.

اف
مما يدفعنا الى التساؤؿ عف الكضع القانكني لمقنكات التمفزيكنية الخاصة في الجزائر ،مع العمـ ٌ
أغمبيا كجدت خارج اطاره ( قبؿ المصادقة عمى قانكف االعبلـ  2012ك قبؿ صدكر القانكف المنظـ
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لمنشاط السمعي البصرم ،)2014ككؿ ىذه القنكات تبث برامجيا خارج التراب الكطني ( نظاـ البث في

جانبو التقني) ،فيؿ ىذا القانكف جاء فعبل لينظـ المجاؿ السمعي البصرم الذم عرؼ ميبلد أكثر مف 45

قناة في ظرؼ زمني ال يتعدل  4سنكات؟ كىؿ اعطى لمقنكات الخاصة امتيازات مف الحرية في المعالجة
ك التناكؿ لـ تعط لسابقتيا العمكمية ،عمى أساس إعطاء أىمية لمبرمجة التمفزيكنية كتكسيع مجاؿ الحرية

في الممارسة ؟.

 الغرب يعمف نياية الميديا التقميدية ك الجزائر ترسـ أكلى خطكات التمفزيكف الخاص:تحدث الكثير مف الخبراء كالمينيف كالمختصيف الغربييف في ميداف االعبلـ،عف حقيقة

النيايةالحتمية لكسائؿ االعبلـ التقميدية ،عمى رأسيا الصحافة المطبكعة ك التمفزيكف ،بفعؿ مكجة
التكنكلكجيا الحديثة كانتشار شبكة االنترنت ،كتكسع كتعدد الشبكات االجتماعية،التي كضعت القنكات

السابقة أماـ اشكالية كجكدىا،كفرضت عمييا منطؽ "االنزياح" ىي االخرل الى المنصات االلكتركنية
كاالجتماعية ،كتبني منطؽ الرقمنة .

فمثبل يتساءؿ إيريؾ سشرير " "Eric Schererمدير االستراتيجيات الرقمية لمجمكعة فرنس تمفزيكف

 1،عما إذا كانت الحاجة الى الصحافة كالصحفي مازالت قائمة في العصر الحالي ،عصر قكة االنترنت،

كسيطرت المعمكمة المتبادلة  ،كزمف الجميكر المتفاعؿ ،الذم أصبح قاد انر عمى تشكيؿ المادة الخبرية متى

شاء ،ك كيفما شاء.

كيذىب كذلؾ رئيس التحرير برنارد بكلي"

1 "Bernard Pouletفي نفس االتجاه حينما يخكض

في إشكالية تنامي قكة االنترنت ك ىجرة ميزانيات االشيار ك اإلعبلنات الصغيرة نحك الميديا االلكتركنية
كالمجانية ،كاستقطاب االعبلـ الجديد المعمكمة الساذجة كالمجانية كاآلنية  ،غير أنو يرل أف االعبلـ لـ

يتبلشى ،كانما فقط اتخذ شكبل جديدا لسنا نممؾ عنو فكرة.

اما عف التمفزيكف فجكف لكيس ميسكا"  "Jean Louis Missikaتحدث عف نياياتو ككسيمة ال

كمحتكل ،تشتت عبر المنصات االجتماعية ( اليكتيكب  ،الفايس بكؾ  ،)...كأصبح عبارة عف فيديكىات
2

تحت الطمب ،تـ تحجيميا بما يتماشى مع خصكصية المكحات اإللكتركنية كاليكاتؼ الذكية ك غيرىا....

كيتحدث جيرالد برايس فيرم  Gerald – Brice Viretفي ذات السياؽ عف أف التمفزيكف تـ تجاكزه

منذ سنكات  1980بفعؿ ظيكر الكاسيت فيديك ،ك تراجع في سنكات

 1990بانتشار  ،DVDكفي

-Scherer Eric, A-t-on encore besoin des journalistes ?, presse universitaires de France : paris, 2011, p 1-2
1
- Poulet Bernard, La fin des journaux et l’avenir de l’information ,Gallimard ,France, 2011 , p 11.- Missika Jean Louis, La fin de la télévision, Edition du seuil el république, paris, 2006, p 7.
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 2000بظيكر شبكة االنترنت ،لتضع الشبكات االجتماعية في سنكات
1

ك"الخمكؿ" ،كتدشف ميبلد التمفزيكف التفاعمي كالتشاركي.

 2010حدا لتمفزيكف "الجمكد"

ىذا التصكر الغربي لنياية الميديا التقميدية ،كبالخصكص التمفزيكف ،كضعنا اماـ مفارقة رسميا

المشيد اإلعبلمي التمفزيكني الجزائرم ،الذم مازاؿ في القرف الكاحد العشريف يخطكا الخطكات األكلى في
مجاؿ السمعي البصرم ،بميبلد قنكات جزائرية المضمكف ،تبث برامجيا مف دكؿ أجنبية ،لذا مف الميـ

الكقكؼ عمى التأسيس القانكني لياتو القنكات الخاصة  ،األمر الذم يدفعنا لمتساؤؿ مرة أخرل عف طبيعة

اآلليات التشريعية التي يمكنيا أف تنظـ مجاالن ظير خارج أطرىا؟

أكال  :فتح المجاؿ السمعي البصرم في الجزائر لمخكاص:

في أفريؿ سنة  ،2011كمف خبلؿ خطاب لمسيد رئيس الجميكرية الجزائرية "عبد العزيز بكتفميقة"،

تحدث فيو عف "نية" الدكلة في القياـ بجممة مف االصبلحات الدستكرية كالقانكنية ،منيا مراجعة قانكف
َّ
أف األمر يتعمؽ بإنشاء قنكات مكضكعاتية ،تابعة لمقطاع العمكمي ،كليس
االعبلـ ،كعمؽ كزيره أنذاؾٌ ،
بتسميـ مقاليد القطاع السمعي البصرم لمخكاص كالمستثمريف.2

 .1فتح المجاؿ السمعي البصرم في الجزائر:

فتح المجاؿ السمعي البصرم في الجزائر كاف أكثر مف ضركرة ،بغرض االنفتاح كمكاكبة ما ىك
جار في المشيد التمفزيكني العربي العالمي ،كتشجيع االستثمار فيو ككضعو أماـ منافسة القنكات التمفزيكنية

االخرل.

كطرحت العديد مف األسئمة حكؿ ممكية ىذه القنكات ىؿ ستككف عامة أـ خاصة ؟ ىؿ ستككف

قنكات جامعة أـ متخصصة ؟ ىؿ ستكمؿ مياـ القناة العمكمية

 الجزائرية الثالثة  ،A3قناة الجزائر

حيز المنافسة معيا ؟ كىؿ ستمنح
Canal Algérie؟ أـ سترسـ لنفسيا خارطة برامجية خاصة ،كتدخؿ ٌ
ىذه القنكات ،الفرصة لمختمؼ التيارات الفكرية كالثقافية كالسياسية المتكاجدة بالجزائر عمى التعبير عف
ذاتيا؟ كىؿ ستضمف الحؽ في االعبلـ لمختمؼ فئات الجميكر.

أف إصبلح القطاع السمعي البصرم يتكقؼ عمى الدكلة،
يقكؿ الدكتكر نصر الديف العياضي َّ ":

كاستراتيجيتيا في مجاؿ االتصاؿ ،ككنيا المسؤكلة عف ضبط أسس تكزيع االمكاؿ ،كتحديد مياـ

الخدمة العمكمية ،تنظيـ المنافسة بيف القنكات التمفزيكنية مف خبلؿ اعطاء حد أدنى مف البث اليكمي

كاالسبكعي ،حصة االنتاج الكطني ،شركط عرض االفبلـ ،الحد األدنى مف بث المقطات اإلشيارية،
1

 – Viret Gerald- Brice, idées reçues sur la télévision de de demain, Edition :le Cavalier Bleu , paris , p p 1920.

-2بكحنية ،قكم(،التمفزيكف العمكمي الجزائرم في ظؿ غياب فتح القطاع كسيادة منطؽ الخدمة العمكمية)،
اذاعات الدكؿ العربية ،تكنس ،العدد الثاني ،2011 ،ص ص  46ك.47
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مساىمة اإلشيار في تمكيؿ القناة ،مكقع البرامج المحمية ،لغة البث ،المساىمة في حماية الثقافة

الكطنية".1

كمف جية ثانية :يجب ضماف إحتراـ ىذه القنكات التمفزيكنية الخاصة ،الخصكصية الثقافية،

كالكطنية في برامجيا التمفزيكنية ،في ظؿ كجكد سياسة كطنية كاضحة في مجاؿ االنتاج السمعي البصرم،
2

مف خبلؿ تشجيعو ،كتككيف مبدعيف في الفنكف الدرامية كاالخراج كالتصكير التمفزيكني .
 -االنتقاؿ مف التمفزيكف الجزائرم العمكمي الى التمفزيكف الخاص:

ظؿ القطاع السمعي البصرم في الجزائر لعقكد ،حك انر عمى السمطة الجزائرية ،فتميز بالجمكد في

شكمو كمحتكاه ،ليتقرر سنة  2011فتح المجاؿ أماـ الخكاص ،كقبؿ مصادقة البرلماف عمى قانكف اإلعبلـ
الجديد ،المتضمف فتح القطاع السمعي البصرم ،ظيرت عمى الساحة االعبلمية الجزائرية ،عناكيف لقنكات

جزائرية جديدة ،كصؿ عددىا في ظرؼ قياسي ال يتعدل أربع سنكات،

 45قناة ،غير َّأنيا لحد اآلف لـ

تحصؿ عمى ترخيص مف الدكلة الجزائرية ،ما عدا خمس منيا تتمتع مكاتبيا باعتماد مف السمطات

المعنية ،كتكتفي بإطبلؽ برامجيا مف الخارج.

ثانيان :قراءة في قانكف اإلعبلـ كالنشاط السمعي البصرم :2014
عرؼ قطاع اإلعبلـ في الجزائر خبلؿ سنة  ،2014إصدار قانكنيف لئلعبلـ كلمنشاط السمعي

البصرم ،كىك القانكف األكؿ الذم كضع ألكؿ مرة إطا انر قانكنيان لمفاعميف في ىذا النشاط مف القطاعيف

العاـ كالخاص ،في خطكة رأل البعض َّ
أف مف شأنيا إحداث تغيير مممكس في كظيفة اإلعبلـ السمعي

البصرم.

الرسمية لمجميكرية
تمت المصادقة عمى ىذا القانكف نياية شير يناير  ،2014ي
الجريدة ٌ
كنشر في ٌ
3
الجزائرية في عددىا  16الصادر في  27مارس مف نفس السنة.
تـ إعداد ىذا القانكف  -حسب المختصيف -طبقان لمممارسات كالمعايير المعمكؿ بيا دكليان ،مف

أجؿ التسيير "األمثؿ" لقطاع السمعي البصرم في الجزائر" .كىك حسب رؤية بعض الشخصيات السياسية
4

كالمينية ،يعكس االلتزاـ بترقية كسائؿ إعبلـ القطاع العاـ ،ككذا الخدمة العمكمية ليذا المجاؿ.

-1لعياضي ،نصر الديف(،اشكالية التمفزيكف بيف االستثناء الكطني كاالستثناء الثقافي)  ،مجمة اتحاد اذاعات الدكؿ العربية،
تكنس ،العدد . 2000 ، 1ص .21

 -2المرجع نفسو ،ص .21

 -3قطاع االعبلـ يتعزز بقانكف لمنشاط السمعي البصرم مف أجؿ تسير أمثؿ /http://www.asbu.net ،يكـ
 2016/05/15عمى الساعة 11ك النصؼ صباحان.

-4المرجع نفسو.
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- 1التعريب بقانكف النشاط السمعي البصرم :ىك القانكف رقـ  04 -14مؤرخ في  24فبراير
 2014يحكم  112مادة ،منظمة لممجاؿ السمعي البصرم ،كمسيرة لمقطاع مف خبلؿ فتح
باب االستثمار أماـ المتعامميف الخكاص ،كما ك ً
مستقمة،تـ
ضعت بمكجبيا سمطة ضبط
ٌ
ي
تنصيبيا لمحفاظ عمى ميمة الخدمة العمكمية ،مكاد القانكف مكزعة عمى سبعة أبكاب ،ينطكم
تحت كؿ باب فصكؿ ،ضمف كؿ فصؿ مجمكعة مكاد.
الباب األكؿ :متعمؽ باألحكاـ العامة ،مكاده تحدد اليدؼ مف كضع ىذا القانكف ،كالقكاعد الخاصة
بممارسة النشاط السمعي البصرم ،األشخاص كالمؤسسات المخكلة بممارسة النشاط السمعي البصرم.
كيتطرؽ إلى تنظيـ خدمات االتصاؿ السمعي البصرم في القطاع العمكمي ،في شكؿ قنكات

عامة أك مكضكعاتية.

يتطرؽ إلى تعاريؼ خاصة باالتصاؿ السمعي البصرم،خدمة البث التمفزيكني كخدمة البث

اإلذاعي ،الخدمة العمكمية ،القنكات العامة  ،القنكات المشفرة  ،القناة المكضكعاتية ...

الباب الثاني  :يتطرؽ إلى خدمات االتصاؿ السمعي البصرم ،التابعة لمقطاع العمكمي ،كاألخرل
المرخصة في المكاد  ، 19 ،18 ،17التي تحدد خدمات اإلتصاؿ السمعي البصرم المرخص ليا كفؽ
شركط تحددىا.

المادة (  " :)17تعد خدمة لئلتصاؿ السمعي البصرم المرخص ليا  ،كؿ خدمة مكضكعاتية لمبث
التمفزيكني أك لمبث اإلذاعي ،تنشأ بمرسكـ كفؽ الشركط المنصكص عمييا في أحكاـ ىذا القانكف.

المادة( ":)18يمكف لخدمات االتصاؿ السمعي  /البصرم المرخصة المذككرة في المادة

 17أعبله ،أف

تدرج حصص كبرامج إخبارية ،كفؽ حجـ ساعي يحدد في رخصة االستغبلؿ.

المادة (  1":)19يجب أف تتكفر في المترشحيف المؤىميف إلنشاء خدمات االتصاؿ السمعي البصرم
المكضكعاتية  ،كما ىي محددة في أحكاـ القانكف العضكم رقـ

 05-12المؤرخ في  18صفر عاـ

 1433المكافؽ  12يناير سنة  2012كالمذككر أعبله ،الشركط اآلتية :
 أف تثبت خضكع الشخصية المعنكية لمقانكف الجزائرم. أف تثبت حيازة جميع المساىميف لمجنسية الجزائرية. أف يتمتع جميع المساىميف بالحقكؽ المدنية. أف ال يككف المساىمكف قد حكـ عمييـ بعقكبة مخمة بالشرؼ أك النظاـ العاـ.أف يككف رأسماليا االجتماعي كطنيان خالصان. -1قانكني اإلعبلـ كالنشاط السمعي البصرم ،الجزائر  :دار بمقيس ،دػ تاريخ ،ص ص  17ك 18
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 أف تثبت مصدر األمكاؿ المستثمرة. أف يككف ضمف المساىميف صحافيكف محترفكف كأشخاص مينيكف.1 أف يثبت المساىمكف المكلكدكف قبؿ يكليك  1942أنو لـ يكف ليـ سمكؾ معاد لثكرة أكؿ2

نكفمبر .1954

الباب الثالث :متعمؽ بسمطة ضبط السمعي البصرم  ،3حيث تحدد مكاده مقرىا ،كتشكيمتيا كمياميا
كصبلحياتيا .

حيث تحدد المادة()53مقرىا الكائف بالجزائر العاصمة ،كتحدد المادة ( )54مياميا :المتمثمة في

السير عمى حرية ممارسة النشاط السمعي البصرم ،كفؽ الشركط التي حددىا ىذا القانكف ،كضماف عدـ
تحيز األشخاص المعنكية التي تستغؿ خدمات االتصاؿ السمعي البصرم التابعة لمقطاع العاـ ،كالسير
عمى المكضكعية كالشفافية ،كترقية المغتيف العربية كاالمازيغية ،كالسير عمى احتراـ التعبير عف اآلراء

كتيارات الفكر كالرأم المختمفة ،بالكسائؿ المتاحة في برامج البث اإلذاعي كالتمفزيكني ،كعمى البرامج أف
تعكس التنكع الثقافي الكطني كتثمف حماية البيئة ،كتنشر ثقافة حمايتيا لدل الجميكر.

كتضمف حماية الكرامة اإلنسانية لمجميكر ،كبالخصكص الطفؿ كالمراىؽ ،مع ضماف إمكانية

متابعة الجميكر لؤلحداث الكطنية ،كاالستفادة مف الخدمة التمفزيكنية المجانية.

أما المادة )54 ( :تحدد تشكيمتيا المتككنة مف  09أعضاء يعينكف بمرسكـ رئاسي ،خمسة منيـ يختارىـ
السيد رئيس الجميكرية ،كعضكاف يختارىـ رئيس مجمس األمة ،كالعضكاف المتبقياف يعينيـ رئيس مجمس

الشعبي الكطني ،كتحدد عيدتيـ بػ 06سنكات غير قابمة لمتجديد.

الباب الرابع :متعمؽ باإليداع القانكني كاألرشفة السمعيةالبصرية.

الباب الخامس :متعمؽ بالعقكبات اإلدارية يحكم  09مكاد رادعة ،منيا حاالت سحب الرخصة.

الباب السادس :يتعمؽ باألحكاـ الجزائية كالعقكبات التي تفرض في حالة عدـ احتراـ القانكنكيحكم
مكاد (المكاد )111 ،110 ،109 ،108 ،107

13.

05

كتتعمؽ باستغبلؿ خدمة االتصاؿ السمعي البصرم ،دكف الحصكؿ عمىالرخصة التي ينص عمييا

القانكف ،كالتنازؿ عنيا دكف المكافقة المسبقة لمسمطة المانحة ،أك االخبلؿ بأحكاـ المادة( )44مف القانكف،

-2المرجع نفسو ،ص ص 18ك .19

 -3عيف أعضاء سمطة ضبط السمعي البصرم في  20جكاف 2016.

 -13قانكني اإلعبلـ كالنشاط السمعي البصرم ،المرجع السابؽ ،ص ص 55ك  65ك.67
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أك نشر خدمة اتصاؿ سمعية بصرية دكف ترخيص،أك استغبلؿ الخدمة لنشر أعماؿ فنية بما يخالؼ

حقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة.

الباب السابع  :يتعمؽ باألحكاـ االنتقالية كالنيائية ،يحكم المادة  112التي تسند مياـ كصبلحيات سمطة
ضبط السمعي البصرم في انتظار تنصيبيا الى كزير االتصاؿ.1

-2قانكني االعبلـ كالنشاط السمعي البصرم بيف التشريع ككاقع الحاؿ:
مف الميـ  -بعد التعريؼ بقانكف االعبلـ كالنشاط السمعي البصرم

 ،2014كالتعرض لبعض

مكاده  -الكقكؼ عمى فعالية ىذا القانكف ،كالجديد الذم جاء بو لتنظيـ الساحة االعبلمية السمعية البصرية
في الجزائر ،ىؿ ىك فعبلن يجسد االنفتاح السمعي البصرم في الجزائر ،كبالتالي حرية التعبير
ك"الديمقراطية االعبلمية"؟ ...أـ أنو صيغة جديدة "لتى ٍقنًيف" المجاؿ ك"تشديد الخناؽ" عمى المينييف،

كتكريسا الحتكار السمطة لمقنكات االعبلمية ،خاصة بعد "تماطؿ " الحككمة في" االفراج عنو" ،كمناقشة

مكاده في البرلماف؟.

كىؿ فعبلن ستتمكف القنكات التابعة لمقطاع الخاص في ظؿ ىذا القانكف ،أف ترسـ مشيدان اعبلميان

جديدان ،تميزه االحترافية ،كالمينية ،تعيد بو فئات الجميكر الجزائرم ،ليمتؼ مف جديد حكؿ قنكاتو الكطنية،
بعد أف تشتت أجزاؤه عمى مختمؼ القنكات العربية كالغربية.

 - 3فما جديد قانكف االعبلـ ك النشاط السمعي البصرم 2014؟
يحمؿ ىذا القانكف في طياتو صيغة إلزامية تحذيرية ،فعبلكة عف التحكـ في سكؽ اإلشيار
-بدايةى ٍ

إف لـ نقؿ كحيدان لممؤسسة التمفزيكنية كاالذاعية خاصة المرخصة
الذم يعد مصد انر تمكيميا ىامانٍ ،
منيا ،يتـ أيضا التحكـ في عممية البث مف خبلؿ إلزاـ المتعامميف بإبراـ عقكد إلرساؿ كبث

البرامج البصرية كالسمعية ،كىك يسمح لمحككمة بمنع بث أم برنامج تراه مساسان بأمف كاستقرار
الببلد.2
 يشير القانكف الى القنكات (العمكمية) ،بالخدمات السمعية البصرية التابعة لمقطاع العمكمي ،كالىالقنكات الخاصة بالخدمات السمعية البصرية المرخصة.
 منح الرخصة إلنشاء قنكات مكضكعاتية (متخصصة) كالقنكات العامة تظؿ حك ارن عمى السمطة:حيث تـ اقتصار انشاء القنكات العامة فقط عمى القطاع العمكمي ،بمعنى ال يمكف لجيات أخرل
 -1المرجع نفسو  ،ص ص  50ك.71

 -2محمد حمادم  ،مقركئية الصحؼ الكطنية بيف المحتكل كالتسكيؽ اإلعبلمي  :دراسة كصفية تحميمية لجريدتي

الشركؽ اليكمي كالكطف  ،رسالة لنيؿ شيادة دكتكراه في عمكـ االعبلـ كاالتصاؿ  ،قسـ عمكـ االعبلـ كاالتصاؿ  ،جامعة

كىراف  ،2015،ص .172
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غير تابعة لمقطاع العمكمي ،بإنشاء القنكات العمكمية (المادة  ،)05كبالتالي ييحتِّـ عمييا القانكف

التخصص في المادة أك المضمكف التمفزيكني المبث ،مع العمـ َّأنو مف الصعب جدان التخصص
في جميكر أك مكضكع معيف (الرياضة ،الطفؿ المرأة )...الرتفاع التكاليؼ المالية ...
في حيف أف القنكات العامة تتكجو لمختمؼ شرائح المجتمع ،األمر الذم يتناقض مع مفيكـ الخدمة
العمكمية ،التي يمزميا القانكف عمى القنكات المكضكعاتية ،كما يشتت المعمنيف بالنسبة لمقنكات

المكضكعاتية ،حيث يميؿ المعمف لعرض إشياره في القنكات العامة ،ليضمف تعرض فئات عريضة مختمفة
مف الجميكر إلشياره.

تعرؼ القنكات المكضكعاتية كفقان لممادة رقـ(  )07أنيا برامج تمفزيكنية أك سمعية تتمحكر حكؿمكضكع أك عدة مكاضيع  .1بمعنى التخصص الذم أككؿ لييئات تابعة لمقطاع العاـ كالقطاع
الخاص ،لكف الكاقع ٌأنو قبؿ صدكر القانكف الخاص بالنشاط السمعي البصرم ،أيطمقت الكثير مف
القنكات الخاصة التي تبث ،كليا مكاتب بالخارج اعتبرتيا السمطة الجزائرية-حسب تقديرىا-

قنكات أجنبية.
في الكاقع ،ىناؾ قناتي "الشركؽ" التي تفرعت الى عامة كاثنتيف متخصصتيف "الشركؽ االخبارية"

ك" الشركؽ بنة" المكجية لممرأة الجزائرية.

كالنيار التي بدكرىا أصبحت قناتيف األكلى ،اخبارية" النيار نيكز" كالثانية "النيار لكي " المكجية

لممرأة الجزائرية.

نفس الشيء بالنسبة لقناة "دزاير" التي تفرعت الى "دزاير نيكز"" ،دزاير شكب" ...،

قناة"اليقار"التي تفرعت الى اخبارية ك عامة ،ك"الجزائرية"التابعتيف لمقطاع الخاص.

أما بقية القنكات األخرل فيي غير مرخصة ،كتبث مف الخارج كغالبيتيا قنكات عامة يشكب

مصادر تمكيميا كممكيتيا الكثير مف الغمكض كالضبابية ،عمى األقؿ مف حيث التدفؽ اإلشيارم .

فيما يخص التخصص في مجاؿ األخبارَّ ،
فإف القانكف حصره فقط في مجمكعة مف الحصص

كالبرامج االخبارية ،تدرج كفؽ حجـ ساعي يحدد في رخصة االستغبلؿ(المادة

 ،)18كالكاقع كما أسمفنا

تدعي التخصص في البرامج اإلخبارية ،رغـ أنيا تعرض برامج أخرل في
يشير الى كجكد قنكات خاصةٌ ،
مجبلت مختمفة.

صعكبة احتراـ المادة( )48كصعكبة التأكد مف احتراـ االلتزامات المتعمقة بدفتر الشركط ،أىميا ما

تعمؽ بالتأكد مف احتراـ حصص البرامج المحددة :نسبة

 %60لمبرامج الكطنية التي مف بينيا

 -1قانكني اإلعبلـ كالنشاط السمعي البصرم،مرجع سابؽ  ،ص ص  36ك.37
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 20لمبرامج المستكردة المدبمجة بالمغتيف

الكطنيتيف ،كالتأكد مف َّ
أف  %60مف االعماؿ المكسيقية كالثقافية الكطنية ناطقة بالمغة الكطنية.1

تكرار نفس المفاىيـ المبيمة في كؿ قانكف أك دستكر إعبلـ  ،لمتحكـ في مينة الصحفي ،كايقاعو

تحت طائمة القانكف كػ :ضركرة أف تراعي المؤسسات االعبلمية في عمميا المصالح العميا،كالسياسة
الخارجية ،النظاـ العاـ كاآلداب العامة ،دكف تكضيح لحدكد ىذه االعتبارات .

غياب أم مادة قانكنية تشير الى الجانب اإلشيارم ،الذم يعد المصدر األساسي لتمكيؿ القنكات

التمفزيكنية التابعة لمقطاع الخاص (المرخصة) ،كخضكعيا لمككالة الكطنية لئلشيار.

عدـ كجكد أم مادة أك أم نقطة تشير الى البرمجة رغـ أىميتيا في كضع الفارؽ بيف العمكمي

كالخاص كبيف المكضكعاتي (المتخصص) كالعاـ ،إال ما تعمؽ ببعض النقاط المذككرة في المادة(

،)54

الخاصة بمياـ سمطة الضبط السمعي البصرم :كالسير عمى أف تحترـ أصناؼ البرامج التنكع الثقافي
الكطني ،كالسير عمى حماية الطفؿ كالمراىؽ ،أك المادة ( )55الخاصة بصبلحياتيا.

سمطة الضبط السمعي البصرم ىي مؤسسة غير مستقمة ،يعيف أعضاؤىا بمرسكـ رئاسي

كاعتماداتيا مف الميزانية العامة لمدكلة ،كتخضع لقكاعد المحاسبة العمكمية مف قبؿ ك ازرة المالية ،كفؽ
المادة ( )57ك المادة ( ،2)73كلـ يتـ تنصيبيا عمى أرض الكاقع االَّ في  27جكاف .2016
ثالثان:حدكد البرمجة كفؽ دفتر الشركط لقطاع السمعي البصرم :
يتضمف دفتر الشركط لقانكف

 ،2014أحكامان متعمقة بأخبلقيات المينة ،كمحتكل البرامج،

كالمراقبةالتي تمزمالعامميف في خدمات البث التمفزيكني أك اإلذاعيااللتزاـ بيا سكاءان التي تبث بكاسطة
الساتؿ أك الترددات اليرتزية،أك البث األرضي ،أك عبر كسيمة تشفير.

كيضـ دفتر الشركطاألحكاـ التالية المتعمقة بالبرمجة كمحتكل البرامج بػ:

-كجكب ضماف حماية الطفؿ كالمراىؽ كعدـ الحاؽ الضرر بيما ،كما ىك محدد في االتفاقيات

الدكلية كالتشريع سارم المفعكؿ مف خبلؿ التنبيو لمحتكل البرامج التي تحكم لقطات قد تأثر عمى نفسيتو
مف خبلؿ اعتماد شريط أسفؿ الشاشة ممنكع عمى ( )12-ك (.)18-
يتكجب ضماف حماية العبلقات مع المكاطنيف ،حيث يفرض عمى كسائؿ االعبلـ السمعيالبصرم أف تضع تحت تصرؼ الجميكر معمكمات لمتكاصؿ ،تمكنيـ مف التعميؽ كابداء الرأم إزاء برنامج
بالرد كفؽ لشركط سمطة ضبط السمعي البصرم.
معيف ،كالكسيمة االعبلمية ممزمة ٌ

 -1المرجع نفسو  ،ص ص 44ك.51

 -2المرجع نفسو  ،ص ص55 -54ك 57ك.73
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اء التابعيف لمقطاع العمكمي أكالخاص (القنكات المكضكعاتية
-مدراء التمفزيكف أك االذاعة -سك ن

المرخصة) -ىـ المسؤكلكف عف البرامج سكاءان تمفزيكنية أك إذاعية كعمى القنكات المتخصصة
(المكضكعاتية) المرخصة أف تتقيد بمكضكع التخصص.

يسير المسؤكلكف عف القنكات التمفزيكنية كاإلذاعية ،عمى تفادم كؿ عبارات السب كالشتـ1

كاإلساءة لشخص السيد رئيس الجميكرية ،أك المؤسسة التي يمثميا.

عدـ التركيج لمعنؼ ،عدـ التحريض عمى التميز العنصرم،أك التحريض عمى االرىاب ،كعدـالمساس بنزاىة أم شخص عمى قيد الحياة  ،أك بعد كفاتو.
يتكجب عمى القنكات التمفزيكنية كاالذاعية ضماف حرية التعبير عف اآلراء ،كفؽ مبدأ الشفافيةكاالستقبللية .
يسير مسؤكلك القنكات التمفزيكنية  -في مجاؿ اعداد القكاعد المتعمقة بالبرمجة كبث البرامج-عمى احتراـ القيـ الكطنية كرمكز الدكلة التي يحددىا الدستكر كمتطمبات الكحدة الكطنية كاألمف كالدفاع
الكطني كالنظاـ الجميكرم ككذا المصالح االقتصادية كالدبمكماسية لمكطف ،كاحتراـ المبادئ كالقيـ الدينية
كاألخبلقية كالثقافية لمكطف 2كالمرجعيات الدينية األخرل كحماية الفئات اليشة كاحتراـ حؽ الشرؼ كالحياة
الشخصية لممكاطف كحماية األسرة .
بث معمكمات تخص الكحدة الكطنية كاألمف كالدفاع الكطنييف عبر قناة التمفزيكف أك اإلذاعة،تخضع لترخيص مسبؽ مف السمطات المعنية (ك ازرة االتصاؿ ،ك ازرة الدفاع الكطني ،ك ازرة الداخمية).
تسمـ سمطة الضبط السمعي البصرم نسخة مف االتفاقية المبرمة مع الييئة العمكمية المكمفةبحماية حقكؽ المؤلؼ.
ال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ بث حصص أك صكر أك نقاشات أك كثائؽ تتطرؽ لمقضايا3

المتكاجدة عمى مستكل الجيات القضائية .
-

احتراـ الحد األدنى لبرامج االنتاج الكطني السمعي البصرم بنسبة  60%عمى األقؿ مخصص

لئلنتاج الكطني المحمي.1
 -1دفتر الشركط لقطاع السمعي البصرم  :احتراـ قكاعد ك أخبلقيات المينة ،عمى المكقع
www .radioalgerie.dzتاريخ التصفح  17جكيمية  2016عمى الساعة  17زكاالن

-2المرجع نفسو .
-3المرجع نفسو .

180

يعهح انؼهٕو االظرًاػٙج

انؼذد 27

َٕفًثش2017

استعماؿ المغة العربية كاالمازيغية فقط في اإلشيار ،كاستعماؿ لغات أجنبية يككف بترخيص مفسمطة الضبط.
مضاميف اإلشيار ،يجب أف تككف حقيقية كقانكنية ،مع ضماف احتراـ القيـ الكطنية كعدـالتعدم عمى مصداقية الدكلة.
كقت اإلشيار ال يجب أف يتعدل  6دقائؽ لكؿ ساعة ،كال تفكؽ المدة الزمنية لمكمضة اإلشيارية 3دقائؽ.
منع كؿ رعاية لبرنامج سياسي مف طرؼ حزب سياسي أك مترشح لبلنتخابات.2نتيجة :
مف خبلؿ األحكاـ الكاردة في دفتر شركط قانكف  2014لمنشاط السمعي البصرم  ،كالمتعمقة بمكضكعنا

"البرمجة التمفزيكنية"في القنكات التمفزيكنية الخاصة ،تـ تسطير حدكد لمعمؿ البرامجي التمفزيكني بما يشبو

حدكد العمؿ الصحفي (الصحافة المكتكبة) ،كفيو تدخؿ صريح في مضاميف القنكات التمفزيكنية الخاصة،
كاعطاء الصبلحية لمسمطات المسؤكلة عف القطاع لمتدخؿ في كؿ مناسبة مف خبلؿ :

 جعؿ بعض المفاىيـ غامضة  :مثؿ ضماف عدـ االساءة لمسيد رئيس الجميكرية عدـ التعرضلمفئات اليشة ،الكحدة الكطنية ،المصالح االقتصادية كالدبمكماسية...
 فرض نسبة االنتاج الكطني بػ % 60تعجيزية بالنسبة لمقنكات المرخصة ،الرتفاع تكاليؼ االنتاجالمحمي .
 تحديد  6دقائؽ لئلشيار لكؿ ساعة ،إغفاؿ لزمف الذركة الذم تحتاج فيو القنكات الخاصة لئلشياركمصدر تمكيؿ ،كتبقى تبعية المؤسسات التمفزيكنية كاالذاعية لمككالة الكطنية لمنشر كاإلشيار،
ماداـ لـ يرد أم قانكف خاص باإلشيار التمفزيكني كاالذاعي ،عمى األقؿ لمكقكؼ عمى المقاييس
كالمعايير المعتمدة مف قبميا في تكزيع المساحات اإلشيارية ،كالذم يعتمد ككسيمة ضغط عمى
المؤسسات التمفزيكنية ،التي ال ترضى عف تكجياتيا  ،كىذا ما يجعؿ حرية التعبير كاإلعبلـ عمى
المحؾ ،في حيف أف ىناؾ قنكات تمفزيكنية " مرخصة" تتعدل المدة الزمنية المخصصة لئلشيار
فييا أكثر مف  30دقيقة  /الساعة  ،قبيؿ زمف الذركة.

-1المرجع نفسو.

 -2المرجع نفسو.
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رابعا :مميزات المشيد التمفزيكني الجزائرم بعد خكصصة القطاع السمعي البصرم:
بمجرد ظيكر القنكات التمفزيكنية الجزائرية الخاصة ،ارتفعت نسبة مشاىدتيا مف طرؼ الجميكر

الجزائرم ،كىذا ما يؤكد النتائج التي تكصؿ الييا الباحثكف -في مجاؿ دراسة تأثير كسائؿ االعبلـ بما فييا
التمفزيكف عمى قيـ الجميكر الجزائرم،-أف ىذا األخير لديو ميؿ لئلنتاج المحمي رغـ قمتو ،باإلضافة الى
مبلمسة ىذه القنكات لمحياة اليكمية المكاطف الجزائرم ،كاعتبرت بعضيا نافذة لنقؿ انشغاالتو كمشاكمو

خاصة في شقيا االخبارم المحمي.

لكف المبلحظ عف ىذا المشيد التمفزيكني الجديد ،استشراء الفكضى في جميع مناحيو :قنكات

ظيرت قبؿ أف يظير القانكف المنظـ كالضابط لنشاطيا ،فكيؼ لمقانكف بعد ظيكرىا أف يتحكـ في قنكات
تبث مف الخارج ك تخضع لقكانيف البمداف التي تبث منيا.

بعيد
األمر الذم يجعؿ االحترافية كالمينية في العمؿ التمفزيكني مطمبان قانكنيان،
كتصكر نظرم ،ه
ه
عف كاقع الممارسة ،كبالخصكص أماـ كثرة القنكات ،كغمكض مصادر تمكيميا كعدـ مكضكح خطاباتيا،

كتكجياتيا.

كفي دراسة نقدية أجريت عمى بعض برامج "قناة الشركؽ" ،لتتبع أداء ىذه القناة مف حيث

 ،1خاصة في سياؽ سياسي كأمني

أخبلقيات المينة ،كمدل التزاميا بالمبادئ كالتشريعات االخبلقية
كاقتصادم يميز المنطقة العربية ،كبالخصكص دكؿ الجكار.

كتكصمت الدراسة الى تركيز ىذه القناة عمى السمبيات

2

مف خبلؿ تتبع االخبار السمبية كأخبار

الجريمة كالفساد كالحكادث ،كغياب أخبار التقدـ العممي كأخبار االنجازات الفكرية كالسياسية كىذا يخؿ
بمبدأ العرض المتكازف لؤلخبار مع غياب الدقة كالكفاءة المينية.

كتضخيـ المآسي كالمعب عمى المشاعر االنسانية :خاصة عند تناكليا لظاىرة اختطاؼ االطفاؿ في

الجزائر ،فقد كظفت القناة كؿ أساليب التضخيـ كالتيكيؿ كالتخكيؼ كبث الذعر كىذا يناقض مبدأ االمتناع

عف نشر أك بث صكر كأقكاؿ تستفز مشاعر الناس .باإلضافة الى التركيز عمى المكاضيع المثيرة

كالسطحية ،باستضافة شخصيات رياضية كمطربيف كرقاة في برامجيا لخمؽ االثارة لدل المشاىد بالتركيز

عمى حياتيـ الخاصة كتقديميـ كنماذج تستحؽ المشاىدة 3كاستعماؿ لغة مبتذلة،بما يمس الخمؽ العاـ .

التطفؿ كانتياؾ الخصكصية كعدـ االلتزاـ بسرية التحقيؽ القضائي مف خبلؿ نشر صكر متيميف
.

في قضية االختطاؼ كاالعتداء كقتؿ الطفميف "ىاركف كزكرياء" قبؿ استكماؿ التحقيؽ

 --1دراسة لمباحثة صميحة العبد نشر ليا مقاؿ في مجمة " فكر كمجتمع " بعنكاف "القنكات الفضائية الخاصة في
الجزائر:حرية التعبير أـ فكضى التعبير ،العدد2014 ،22

 -2صميحة  ،العابد  ،مرجع سابؽ ،ص 416
 -3المرجع نفسو  ،ص ص  417ك .418
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خاتمة :
فتح المجاؿ السمعي البصرم في الجزائر يعد خطكة الى األماـ ،في ظؿ تعدد القنكات التمفزيكنية

العربية،كتنكع مضامينيا ،كانفتاحيا عمى االنتاج األجنبي ،فميس مف المعقكؿ أف يبقى التمفزيكف الجزائرم

أحادم االتجاه ،عمكمي المضمكف كالتكجو ،خاصة مععزكؼ الجميكر الجزائرم عف متابعة محتكل القناة

األرضية كشقيقاتيا الفضائية ،التي لـ تعد تكاكب تطكرات المشيد التمفزيكني العالمي ،خاصة بعدما أصبح

(الجميكر الجزائرم)جزءان مف جماىير القنكات العربية كالفرنسية ،يتعرض لمضاميف بعيدة عف خصكصياتو
الثقافية كاالجتماعية ،ك متناقضة مع السمـ القيمي لممجتمع الجزائرم .
* قائمة المراجع :
1. Scherer Eric, A-t-on encore besoin des journalistes ?, presse universitaires de France : paris, 2011, p 1-2
2. Poulet Bernard, La fin des journaux et l’avenir de l’information ,Gallimard ,France, 2011 , p 11.
3. Missika Jean Louis, La fin de la télévision, Edition du seuil el république, paris, 2006, p 7.
Viret Gerald- Brice, idées reçues sur la télévision de de demain, Edition :le Cavalier Bleu , paris ,
p p 19 – 20.
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